€ 95.000,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Westeinder
€ 95.000,8.8 m
3.1 m
Polyester
2011

Naam:

Walt Beuk

Tel :
Email:

0647691140
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Prachtige Premium sloep. Alles straalt klasse uit. Heeft u geen
vaarbewijs, dan kunnen wij de snelheid begrenzen op 20
Km/h.&nbsp;Deze kajuit sloep is als nieuw!Dit schip vaart zeer
rustig en is koersvast.Doordat de kuiptent in diverse secties af te
ritsen is, kan men geheel open varen, of meer gesloten om met
minder weer ook zonder problemen door te kunnen varen of uit
de zon te kunnen zitten.De kuiptent is in diverse delen op te
klappen. Er zijn twee voorste delen. Een, tot de kajuit en een over
de kajuit met een afneembaar voor raam. Ideaal bij wisselend
weer. Zie laatste foto.Het fornuis heeft een gladde glazen
kookplaat met twee pitten.Deze stookt op Diesel. Eenvoudig de

schakelaar aanzetten en hij start vanzelf.Uitstekende audio in de
kajuit en in de kuip.Warm en koud water. Douche in de
kuip.Slapen overdwars in de kajuit. De toilet deuren zijn
uitneembaar waardoor je in de nacht hiervan gebruik kunt maken.
Ook kan men slapen in de kuip.Koelkast. Verwarming.
Boegschroef. Trimtabs.De motor heeft slechts c.a. 160 uur
gelopen. Deze is dus nieuw.CE keur en de volledige technische
documentatie worden meegeleverd.&nbsp;Deze sloep komt uit
dezelfde mal als de Vreelander 880 of de Stout 850.Hij is echter
zeer luxe afgebouwd door B&amp;B watersport.&nbsp;

Basisinformatie
Merk :

Westeinder

Type :

880

Lengte (m) :

8.80

Breedte (m) :

3.10

Diepgang (m) :

0.80

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2011

Prijs :

95.000,-

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

2250

Roer :

Aangehangen

Doorvaarthoogte (m) :

1.4

Motor
Vermogen in PK :

125

Vermogen in kW :

92

Oliedrukmeter :
Draaiuren :

150

Keerkoppeling :
Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

220

Boegschroef :
Dynamo :
Temperatuurmeter :

Interieur
Kussens :
Toilet(ten) :

1

Douche buiten :
Koelkast :
Audio :
Kooktoestel :
Warm water :
Waterdruk systeem :
Watertank (liters) :
Vuilwatertank :
Bekerhouders :
12V Aansluiting :

Exterieur
Antifouling :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :
Zelflozende kuip :
Bilgepomp :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Zwemplatform :
Buiskap :
Acculader :
Trimflaps :
Achtertent :
Dekzeil :
Kuiptent :
Buitenkussens :

Stootwillen, lijnen :

74

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Navigatieverlichting :
Snelheidsmeter :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Watertankmeter :
Vuilwatertankmeter :
Voltmeter :

Volledige Omschrijving
Prachtige Premium sloep. Alles straalt klasse uit. Heeft u geen vaarbewijs, dan kunnen wij de snelheid
begrenzen op 20 Km/h.Â Deze kajuit sloep is als nieuw!Dit schip vaart zeer rustig en is koersvast.Doordat de
kuiptent in diverse secties af te ritsen is, kan men geheel open varen, of meer gesloten om met minder weer
ook zonder problemen door te kunnen varen of uit de zon te kunnen zitten.De kuiptent is in diverse delen
op te klappen. Er zijn twee voorste delen. Een, tot de kajuit en een over de kajuit met een afneembaar voor
raam. Ideaal bij wisselend weer. Zie laatste foto.Het fornuis heeft een gladde glazen kookplaat met twee
pitten.Deze stookt op Diesel. Eenvoudig de schakelaar aanzetten en hij start vanzelf.Uitstekende audio in de
kajuit en in de kuip.Warm en koud water. Douche in de kuip.Slapen overdwars in de kajuit. De toilet deuren
zijn uitneembaar waardoor je in de nacht hiervan gebruik kunt maken. Ook kan men slapen in de
kuip.Koelkast. Verwarming. Boegschroef. Trimtabs.De motor heeft slechts c.a. 160 uur gelopen. Deze is dus
nieuw.CE keur en de volledige technische documentatie worden meegeleverd.Â Deze sloep komt uit
dezelfde mal als de Vreelander 880 of de Stout 850.Hij is echter zeer luxe afgebouwd door B&B

